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Abstract 

The content of the presented work is the issue of personal protective equipment (PPE) as 
obstacles to unavoidable dangers at work. It contains an up-to-date overview of regulations and 
regulations related to the OOPP protection system, an overview of available types, marking, 
breakdown, and a level of protection rating system with proper risk assessment. At the employer's 
level, the thesis presents the basic strategy of using the PPE as the prevention and importance of 
elaboration and observance of the operational order and the working order according to the 
character of the workplace, as well as the theoretical basis for the employer resulting from the 
legislation (Government Regulation No. 395/2006 Zz). The paper also contains ways of assessing the 
level of protective effect of the OOPP in assessing the compliance of PPE with Sk and EU regulations 
and standards, economic consequences and the right and duty of an employer to correctly determine 
which PPEs will be used by employees to protect against unavoidable dangers. 
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Abstrakt 

Obsahom predkladanej práce je problematika osobných ochranných pracovných prostriedkov 
(OOPP) ako prekážky pred neodstrániteľným nebezpečenstvom  pri práci. Obsahuje aktuálny prehľad 
predpisov a nariadení, vzťahujúcich sa na systém ochrany prostredníctvom OOPP, prehľad dostupných 
typov, značenie, členenie z pohľadu ochrannej funkcie a systém hodnotenia úrovne ochrany pri 
správnom posúdení rizika. Na úrovni zamestnávateľa práca prezentuje základnú stratégiu používania 
OOPP ako prevencie a význam vypracovania a dodržiavania prevádzkového poriadku a pracovného 
poriadku podľa charakteru pracoviska, ako aj teoretické východiská pre zamestnávateľa vyplývajúce z 
legislatívy (Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z.). Práca obsahuje aj spôsoby hodnotenia úrovne 
ochranného účinku OOPP pri posúdení zhody OOPP s predpismi a normami STN a EU, ekonomické 
dôsledky a právo a povinnosť zamestnávateľa správne určiť aké OOPP budú zamestnanci používať na 
ochranu pred neodstrániteľným nebezpečenstvom. 
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